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  ٢  مارس ٢٠١١ 

 طالب النائب محمد هايف املطيري وزير العدل بتوفير  6 
مكاتب للعدل في املنافذ احلدودية لتحصيل املبالغ التي 
متنع من السفر اسوة مبكتب املطار لتسهيل سفر املواطنني، 
مضيفا ان على وزارة العدل رفع معاناة من يفاجأ باملنع 
من السفر بســــبب مبلغ قليل وزهيد قد تكون بحوزته 
وهو في مراكز احلدود لكنه يضطر بســــبب االجراءات 
لتأخير ســــفره او الذهاب للمطار لرفع املنع مما يكلفه 

جهدا ووقتا دون مبرر خاصة ممن يصطحبون عائالتهم 
في اجازات قصيرة خلارج البالد والوزارة مبا لديها من 
اعــــداد هائلة من املوظفني تصل الى حد البطالة املقنعة 
قادرة على سد هذا النقص ورفع معاناة املسافرين بتزويد 
املراكــــز احلدودية مبن يقوم بالتحصيل او بحواســــب 
وآالت إلكترونية تربط آليا مع جهات االختصاص تسهل 

االجراءات بدال من هذا التعقيد. 

 قدم النائب محمد احلويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: «تعتبر احملوالت 
الكهربائية املوجودة في املناطق السكنية جزءا مهما من مرفق الكهرباء 
الذي توفره الدولة للمواطنني وتدعم اسعار استهالكها مشكورة للمساهمة 

في تخفيف العبء املالي عن كاهل املواطنني واملقيمني.
  وجاء نص االقتراح كالتالي «ضرورة وضع خطة عاجلة وشــــاملة 
لبناء عوازل خاصة جلميع احملوالت الكهربائية متنع انبعاث االشــــعة 

الكهرومغناطيسية منها». 

 الحويلة يقترح بناء عوازل لجميع المحوالت الكهربائية هايف يطالب بمكاتب لـ «العدل» في المنافذ الحدودية

 «التنمية واإلصالح» تطالب بتعديل ٦ مواد من الدستور 
 دعت في بيان أصدرته أمس إلى سرعة إقرار قانون الدائرة الواحدة وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد 

 المويزري يطالب الحكومة بحلّ مشكلة البدون بصورة عاجلة وواقعية 

 أصـــدرت كتلـــة «التنميـــة 
واإلصـــالح» بيانـــا عنونتـــه بـ 
«االســـتحقاق املطلوب»، طالبت 
خالله بحكومة جديدة برئاســـة 

جديدة بنهج جديد.
  وجاء البيان كالتالي: قال اهللا 
تعالى: (والعصر، إن اإلنسان لفي 
خســـر، إال الذين آمنـــوا وعملوا 
الصاحلـــات، وتواصـــوا باحلق 
وتواصوا بالصبر)، وقال رسول 
اهللا ژ فـــي احلديث الصحيح: 
«الدين النصيحـــة (ثالثا)، قلنا 
ملـــن يا رســـول اهللا؟ قـــال: هللا 
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 

وعامتهم».
  منذ فترة طويلة وكتلة «التنمية 
واإلصالح» تنادي بحاجة الكويت 
حلكومة جديدة برئيس جديد وادارة 
بنهج جديد يكون هدفها وعمودها 
متكني مجلسي األمة والوزراء من 
حقهما الدستوري في ادارة شؤون 
الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة، 
واليوم جتدد الكتلة طرح مطالبها 
ورؤيتها االصالحية لتحقيق نفس 

الهدف.

  حكومة جديدة

  حتذر كتلة «التنمية واإلصالح» 
من تعديل وزاري او حتى استقالة 
يعقبهـــا تكليف الشـــيخ ناصر 
احملمد تشكيل احلكومة اجلديدة 
(الســـابعة)، فإجـــراء مثل هذا ـ 
بتقديرناـ  ليس إال عبث مرفوض 
لـــن يخرج الكويت مـــن أزماتها 
اخلانقة بل جنزم بأنه سيقودها 

الى صدام أسوأ وكلفة أعظم.
  ان رئيســـا حلكومـــة شـــّكل 
٦ وزارات فـــي ٥ ســـنوات، ومت 
اســـتجوابه ٨ مرات، صّوت في 
آخرهـــا ٢٢ نائبا مـــع طلب عدم 
التعاون معه مســـتقبال، ومتت 
ادانته بتبديد املال العام املخصص 
ملصروفات ديوانه في غير الشأن 
العام، وأقر بعد انكار كتابة شيكات 
لنواب مجلس األمة رافضا التعهد 
بالتوقف عن ذلك مستقبال.. قطعا 

ال يستحق البقاء.
  ان رئيسا حلكومة أهانت األمة 
في عهده بضـــرب نوابها وقمع 
حرياتها وتعذيب أبنائها وقتلهم 
في مخافرها.. ال يستحق البقاء.

  ان رئيسا ال حتترم حكومته 
الدستور وتسعى الى تنقيحه او 
تفسيره، وتكسر سيادة القانون 

 قال النائب شـــعيب املويزري يجب على احلكومة حل 
مشـــكلة البدون حال جذريا فالذي يستحق يعطى حقوقه 
والذين ال يستحق تسهل أموره مشددا على ان كل احللول 
يجب ان تكون واقعيـــة ومتوافقة مع مصلحة الكويت وال 
تخل بالصالح العام وعلى احلكومة عدم استخدام أسلوب 
الترضية واملجاملة ألحد على حساب البلد وال ميكن ان نقبل 
ظلـــم أحد. وبني املويزري انه يجب على احلكومة البدء في 
امللف اخلاص بهذه الفئـــة ومتنى ان يكون بصورة عاجلة 
وفتـــح ملف لكل حالة، مقترحا ان يتم فتح أقســـام خاصة 
للبصمة جلميع أبناء هـــذه الفئة وتكون فترة التبصيم ٣ 

أشهر وتوزع مراكز البصمة حســـب كثافة هذه الفئة ففي 
محافظة اجلهـــراء ٥ مراكز وفي محافظـــة العاصمة اثنان 
وفـــي محافظة حولي اثنان وفي محافظـــة األحمدي اثنان 
وفـــي محافظة مبارك الكبير اثنـــان وبعد االنتهاء من هذه 
املرحلـــة تعطى بطاقة بصمة لكل من أنهى هذه املرحلة وال 
يحق ملن يرفض البصمة املطالبة بفتح ملف بعد انتهاء املدة 
وانه يجب على احلكومة الغـــاء أي قيد أمني غير صحيح 
وتثبيت أي قيد أمنـــي صحيح. وأوضح املوزيري انه بعد 
انتهاء مرحلة التبصيم تبدأ مرحلة جتهيز امللفات لدراسة 
كل ملف على حدة وتكون مدتها من ٦ أشهر الى سنة ويتم 

توزيع امللفات كالتالي: من رفض اجلنسية الثانية عند بدء 
قانون اجلنسية، وأبناء الشهداء، العسكريون املشاركون في 
حروب ٦٧ و٧٣ والصامتة، العسكريون املشاركون في حرب 
التحرير، رجال الشرطة الذين خدموا ٣٠ سنة في الداخلية، 
املسجلون في احصاء ٦٥، من لديه تواجد رسمي قبل عام ٦٥، 
أبناء الكويتيات األرامل واملطلقات طالقا بائنا، من لديه اخوان 
وأعمام كويتيون، من حصل والده على اجلنسية الكويتية 
ولم يحصل عليها، مشـــيرا الى انه بعـــد االنتهاء من هذه 
املرحلة نبدأ في املرحلة الثالثة والنهائية حتديد املستوفني 

للشروط والبدء في البت النهائي في التجنيس. 

وتعرقل تنفيذه، وال تلتزم بتقارير 
ديوان احملاســـبة.. ال يســـتحق 

البقاء.
  ان رئيســـا تســـعى حكومته 
لتعطيل جلســـات مجلس األمة 
وترفض االجابة عن اسئلة نوابه 
وال تتعاون مع جلـــان حتقيقه 
وتتهم املجلس بالتعســـف عند 
الدستورية.. ال  أدواته  استخدام 

يستحق البقاء.
  ان رئيسا ترعى حكومته اعالما 
الوطنية  الوحدة  فاســـدا ضرب 
وقّسم أهلها شيعا وأحزابا وتطاول 
على الدستور وعمل على تدمير 
دولة املؤسسات وأساء الى سمعة 

الكويت.. ال يستحق البقاء.
  ان رئيسا جتعل حكومته املال 
العـــام واملناصب العليا وحقوق 
التعليم والعالج وســـائر حقوق 
الناس مقرا للمساومات السياسية 
وأساسا لبناء التحالفات واألغلبية 

البرملانية.. ال يستحق البقاء.
  ان رئيسا توافرت حلكومته 
األغلبية البرملانية وأقر املجلس 
لها القوانـــني الكلية وميزانيات 
قياسية بلغت ٩٢ مليار دينار خالل 
الســـنوات اخلمس السابقة دون 

اجناز يذكر.. ال يستحق البقاء.
  ان حكومة أكل الناس في عهدها 
اللحوم الفاسدة وتنفسوا سموم 
الغازات القاتلة وُسرقت أموالهم 
وُبـــددت ثرواتهم ولم حتاســـب 

املفسدين.. ال تستحق البقاء.
  تؤكد كتلة «التنمية واإلصالح» 
ان تشكيال حكوميا يقتصر على 
تغيير األشخاص وان كان مستحقا 
فهو ليس اال خطوة أولى لعالج 
جذري ألزمات ومشكالت الكويت 
املزمنـــة، فالكويت حتتاج اليوم 
نهجا جديدا يرسخ دولة املؤسسات 

نوابا فـــي مجلس األمـــة إال من 
مت اختيـــاره وزيرا مـــن النواب 

املنتخبني.
  ٢ ـ تعديل املادة (٩٨) بحيث 
يجب على احلكومـــة احلصول 
على ثقة مجلـــس األمة قبل بدء 

أعمالها.
  ٣ ـ تعديل املادتني (١٠١ و١٠٢) 
بحيث تصبح إجراءات مســـاءلة 

رئيس الوزراء مماثلة لوزرائه.
  ٤ ـ تعديل املادة (٥٦) بحيث 
يفك االرتباط بني عدد الوزراء وعدد 

نواب مجلس األمة.
  ٥ ـ تعديل املادة (١١٦) بحيث 
يصبح انعقاد جلســـات مجلس 
األمة صحيحا حتى لو لم حتضر 
احلكومـــة واســـتوفى االجتماع 

شروطه األخرى.

  إصالحات المجال التشريعي

  ان نهـــج ادارة الدولة اجلديد 
الـــذي تنادي به كتلـــة «التنمية 
واإلصالح» ال ميكـــن ان يتحقق 
من دون ضمان استقاللية القضاء 
استقاللية مطلقة، ومن دون وجود 
ديوان محاســـبة قوي قادر على 
حماية املـــال العـــام، ومن دون 
انشـــاء هيئة مســـتقلة ملكافحة 
الفســـاد ومحاســـبة كل قيادي 
ومتنفذ فاسد أثرى بصورة غير 
مشـــروعة، ومن دون اصالحات 
حقيقية تطول قوانني االنتخابات 
والدوائر االنتخابية وتنظم العمل 
السياســـي.. وعليه فـــإن الكتلة 
تطالب السلطة واحلكومة واملجلس 

بسرعة اقرار القوانني اآلتية:
  ١ ـ استقالل القضاء.

  ٢ ـ تعديـــل قانـــون احملكمة 
الدستورية.

  ٣ ـ تعديـــل قانـــون ديـــوان 

ويحافظ على املكتسبات ويصلح 
النظام السياسي ويحقق التنمية 
الشاملة ويعزز احلريات املسؤولة 
الذي يســـتلزم اصالحات  األمر 

دستورية وتشريعية جذرية.

  إصالحات المجال الدستوري

  رغم ما تقرره املادة (١٧٥) من 
الدستور من جواز تعديله ملزيد 
من احلرية واملساواة تعلم كتلة 
التنمية حساســـية طـــرح فكرة 
القوى  تعديل دستور ١٩٦٢ عند 
الوطنية، ورغم فخرنا بدستور 
اآلباء واألجداد ودفاعنا عنه ضد 
من أراد به وبنا شرا فإن يقيننا 
كان واليـــزال أنه لن يكون هناك 
تغييـــر حقيقي في نهـــج ادارة 
الدولة وتقوية دولة املؤسسات 
من دون اجراء تعديل دستوري 
مستحق. فجمود النظام السياسي 
الذي تعيشه الكويت منذ سنوات 
جعل بقاء الفرد املسؤول وزوال 
املؤسسات هو األصل في حياتنا 
السياســـية مبا كّرســـه ذلك من 
انعكاس سلبي جدا على التنمية 
وحتقيق مصالح البلد والشعب، 
وليس هناك توقيت أفضل لتوجيه 
دعوة للسلطة واحلكومة واملجلس 
والقوى السياســـية والشبابية 
وقوى املجتمـــع املدني من هذه 
األيام آخذين في االعتبار العبرة 
من ثورات وحتـــركات محيطنا 
العربـــي واالقليمي واصالحاتها 
اجلذرية التي طالت النظم والهياكل 
السياسية والدستورية لبلدانها، 
وعليه حتى يرتفع سقف دستور 
التعديالت  احلد األدنى نقتـــرح 

الدستورية التالية:
  ١ ـ تعديـــل املـــادة (٨٠) من 
الدســـتور بحيث ال يعد الوزراء 

احملاسبة.
  ٤ ـ تعديل قانون االنتخابات.

  ٥ ـ اقرار الدائرة الواحدة.
اجلمعيـــات  تأســـيس  ـ   ٦  

السياسية.
  ٧ـ  انشاء هيئة ملكافحة الفساد 
ومتابعة اقرار الذمة املالية للقياديني 

ومنع تضارب املصالح.
  ختاما، تؤكـــد كتلة «التنمية 
واإلصـــالح» ان الفارق كبير بني 
مطالبها بإسقاط احلكومة ورحيل 
رئيسها واقرار نهج جديد ومطالب 
الدول  ثورات وحتركات شعوب 
العربية التي تنادي بإسقاط النظام 
وحتسني املستوى املعيشي، ففي 
الكويت لم تكن أســـرة احلكم او 
كرســـي احلاكم يومـــا ما محال 
الختالف الكويتيني منذ اختيارهم 
ألسرة الصباح أواسط القرن الثامن 
عشر حكاما، وهو ما جسدته املادة 
الرابعة من الدســـتور بأن احلكم 
في ذرية مبارك الصباح وجتلى 
واضحا أيضا عـــام ١٩٩٠ عندما 
متسك الكويتيون بالشرعية رغم 
سقوط الدولة واحلكم واحلكومة 
بسبب الغزو العراقي البربري 
للكويت مثيرين اعجاب العالم 
أجمع. نقول رغم كل هذا الفارق 
التغييـــر وعدوى  فإن ريـــاح 
االحتجاجات في زمن الـ «فيس 
بوك» والــــ «تويتر» واملوبايل 
والفضاء االعالمي املفتوح قوية 
الذي  وســـريعة وخطرة األمر 
يحتم وجوب املعاجلة اجلذرية 
الناجحة الصادقة التي تستهدف 
اجتثاث أســـباب التأزمي وذلك 
باســـتقالة احلكومة واختيار 
رئيـــس وزراء جديد قوي أمني 
كفؤ قادر على القيادة واملبادرة 

واحملاسبة قبل ٣/٨. 
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دعوة حل�ضور اجلمعية العمومية غري العادية
وحل�ضور اجلمعية العمومية العادية

اإعـــــــالن

تدعو جمعية ال�شحافيني الكويتية الزمالء اأع�شاء اجلمعية امل�شددين ال�شرتاكاتهم 

لعام 2011 اإىل ح�شور اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية يف ال�شاعة ال�شاد�شة 

من م�شاء يوم االثنني املوافق 2011/3/7 يف مقر اجلمعية بال�شويخ وذلك للنظر يف 

مقرتح تعديل بع�ض مواد النظام االأ�شا�شي جلمعية ال�شحافيني الكويتية وال يكون 

قرار اجلمعية العمومية غري العادية �شحيحًا اإال اإذا �شدر باالأغلبية املطلقة جلميع 

باإدخال  فيما يخت�ض  االأع�شاء  ثلثي  وباأغلبية  لهم ح�شورها  الذين يحق  االأع�شاء 

تعديل يف نظام اجلمعية كما تن�ض املادة رقم )35( من النظام االأ�شا�شي.

كما ي�شرها دعوة الزمالء اأع�شاء اجلمعية امل�شددين ال�شرتاكاتهم لعام 2011 اإىل 

الكويتية يف متام  ال�شحافيني  العادية جلمعية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  ح�شور 

يكتمل  واإذا مل   2011/3/7 املوافق  االثنني  اليوم  نف�ض  م�شاء  ال�شابعة من  ال�شاعة 

الن�شاب يف املوعد املحدد يوؤجل االجتماع ملدة ن�شف �شاعة ويكون االجتماع �شحيحًا 

مهما كان عدد االأع�شاء احلا�شرين كما تن�ض املادة رقم )29( من النظام االأ�شا�شي.

علمًا باأن حق ح�سور اجلمعية العمومية للأع�ساء العاملني الذين �سددوا 

ا�سرتاكاتهم ال�سنوية لعام 2011 حتى 2011/3/1.

 «الميزانيات» بحثت الحساب 
الختامي لألمانة العامة لألوقاف

 أوضح رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية النائب 
عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت ما حتقق في احلساب اخلتامي لألمانة 
العامة لالوقاف للســــنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ باملقارنة باالهداف والبرامج 
والسياسات واملشروعات التي وردت في برنامج عمل احلكومة، وايضا 

مالحظات ديوان احملاسبة عن احلساب اخلتامي.
  وبني عبدالصمد ان اللجنة الحظت اختالف ما ورد في برنامج عمل 
احلكومة للسنة ٢٠١٠/٢٠٠٩ باملقارنة مبا مت حتقيقه في احلساب اخلتامي 
لالمانــــة العامة لالوقاف من حيث عدد املشــــاريع االنشــــائية النمطية 
والتطويرية واملشروعات الداعمة للسياسات، وايضا اختالف تقديرات 
اعتماداتها عن املنصرف الفعلي في احلســــاب اخلتامي، مشيرا الى ان 
اللجنة طالبت بتزويدها بتقرير تفصيلي عن اســــباب هذه االختالفات 

ومعوقات التنفيذ وسبل عالجها.
  وشــــدد عبدالصمد على اهمية فصل ميزانية االوقاف عن امليزانية 
الوقفية وتزويد اللجنة بضوابط وآلية استكمال تكاليف االنشطة الواردة 

من ميزانية احلكومة من امليزانية الوقفية.
  واوضــــح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت الــــى بحث مالحظات ديوان 
احملاســــبة على احلساب اخلتامي لالمانة العامة لالوقاف للسنة املالية 

٢٠١٠/٢٠٠٩ ومنها ما يلي:
  ١ - ظهور ارصدة مدينة على بعض االوقاف بلغت ٦٫٢ مليون دينار 
نتيجة اعمار بعض العقارات، بالرغم عدم استخدام مخصص االعمار الذي 
مت تكوينــــه وبلغ ٤٠٫٢ مليون دينار لتمويل اعادة اعمار تلك العقارات 

في السنوات السابقة.
  - وطالب عبدالصمد بضرورة تســــوية تلك املديونيات واستخدام 
مخصص متويل اعادة االعمار للعقارات املوقوفة، وتزويد ديوان احملاسبة 

بهذه االجراءات.
  ٢ - عدم تقيد االمانة باستراتيجية استخدام موفور الريع والبالغ ٢٧٫١ 

مليون دنيار مبا حتقق املصادر الشرعية للوقف وتنمية املجتمع.
  - وطالبت اللجنة بيان اسباب عدم التقيد مبا ورد في االستراتيجية 

املعتمدة، ومرسوم انشاء االمانة العامة لالوقاف.
  ٣ - اســــتمرار عدم تقيــــد االمانة ببعض احكام ضوابط اســــتثمار 

االموال الوقفية. 

 الخرافي يشيد بجهود وإنجازات 
  معهد الكويت لألبحاث العلمية

 الخنفور يحذر وزير الصحة من التستر 
  على بعض القياديين الخارجين عن القانون

 وجه للساير عددًا من األسئلة وطالبه بعدم تثبيت نائب مدير مستشفى ابن سينا

موظفني ومراجعني، وانه متهم 
العامة،  بقضية تزوير بالنيابة 
فما صحة هذه املعلومات؟ واذا 
كانت االجابة بنعم ارجو تزويدي 
بنسخ مؤيدة لإلجابة؟ وما هي 
االجراءات التي اتخذت بحقه مع 

تزويدي بنسخ منها؟
  حاول نائب مدير مستشفى ابن 
سينا الغاء مسمى «مساعد مدير 
الشـــؤون االدارية» باملستشفى 
فما صحة هـــذا االمر؟ وهل هذا 
االمر يعد نوعا من انواع الهيمنة 
والسيطرة على املستشفى وحكر 

املناصب عليه وحده؟
  ارجو تزويدي بعدد املوظفني 
الذين تقدمـــوا بطلبات نقل من 
مستشفى ابن سينا خالل الفترة 
منذ تســـلم نائب املدير وحتى 
تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي 
بجدول يوضح فيه اسم املوظف 
وتخصصـــه وتاريخ النقل لكل 

موظف على حدة.
  ما عـــدد التعاميم والقرارات 
التي اصدرها نائب مدير مستشفى 
ابن سينا منذ استالمه ملنصبه 
وحتى تاريخ السؤال؟ وهل مت 
التحقق من قانونية هذه القرارات 
وانطباق الشروط فيها بحسب 
اللوائح املعمول بها في الوزارة 
او باخلدمـــة املدنيـــة؟ مع ذكر 
اسباب ندب او تكليف املوظفني 

املعنيني.
  كم عدد الشكاوى التي قدمت 
بحق نائب مدير مستشـــفى ابن 
سينا منذ تعيينه بهذا املنصب؟ 
وما الذي مت بشأنها وما هي نتائج 
التحقيقات التي متت معه في تلك 
الشكاوى؟ وكم عدد الشكاوى التي 
مت حفظها ألي سبب كان؟ وملاذا لم 
يتم احالتها الى جهات االختصاص 
العامـــة وغيرها من  كالنيابـــة 
اجلهات؟ وارجو تزويدي بأسباب 

احلفظ واسسه. 

حتريرها من احتالل  غاشــــم ما 
كان له أن يندحر ويخرج مهزوما 
دون وحدة جميع أطياف الشعب 
القيادة السياسية  وتكاتفهم مع 
وانخراط الكثير منهم في أعمال 

املقاومة املجيدة.   
  وقــــال :  الشــــك أننا ســــوف 
نتذكر دوما تلــــك الدماء الغالية 
التي رسمت عالمة النصر لبالدنا 
سواء من شهداء ابنائنا الكويتيني 
أو شهداء الدول الشقيقة والصديقة 
وألرواحهم جميعا نهدي ما حتقق 
من نهضة للكويت بعد التحرير،  
واشار إلى أن عملية إعادة اعمار 
البالد بعد الدمار الذي حلقها من 
النظــــام العراقي البائد تعبر عن 
قــــدرة الكويتيني علــــى مواجهة 
جميع الصعاب والتغلب عليها.  
كما أشاد املطيري مبا أداه ممثلو  
األمة من دور مسؤول في جلستهم 
التاريخية املنعقــــدة بتاريخ ٢٩ 
يناير ٢٠٠٦ حينما بايع املجلس 
باالجماع صاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد أميرا للبالد .  
وأضاف املطيري في احتفاالتنا هذه 
ال ميكن أن ننسى رموزا رائعة كان 
لها الدور املهم في تطوير احلياة في 
الكويت وضمان أمنها واستقاللها 
ورخائها ومنهم سمو األمير الراحل 
السالم الصباح،   الشيخ عبداهللا 
وسمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد الصباح،  وســــمو األمير 
العبداهللا  الراحل الشيخ ســــعد 
اللجنــــة  الصبــــاح،  وأعضــــاء 
التأسيسية للدســــتور وغيرهم 
الذين دونت  الكويــــت  أبناء  من 
الكويت أسماءهم في سجل العمل 
الوطني،  كما نتذكر بتقدير بالغ 
الســــمو  الدور اجلليل لصاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
مدار العقود املاضية وقد ساهم  مع 
اخوانه اميرنا الراحل الشيخ جابر 

األحمد، واألمير الراحل الشــــيخ 
سعد العبداهللا في صناعة النهضة 
احلديثة لبلدنا،  وقد كان ملسيرتهم 
املشتركة في احلكم الفضل الكبير 
في احلالة املعيشية ألبناء الكويت 
والتي ال ميكــــن انكار ما مييزها 
مــــن رخاء ورفاهيــــة،  لذلك فإن 
أعمال ســــموه الرائدة تعيش في 
تفاصيل النهضة احلضارية منذ 
ســــنوات طويلة وقبل أن يتولى 

سدة اإلمارة .  
  وقال املطيري  انني في هذه 
املناسبة أوجه التهنئة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وســــمو ولي عهده الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وإلى أعضاء 
احلكومة وجميع أركان احلكم وإلى 
الشــــعب الكويتي الكرمي، معبرا 
عن اعتزازه الكبير مبا يحظى به 
البحث العلمي من اهتمام ورعاية 
من قيادتنا السياسية والذي كان 
سببا في تقدم العمل باملعهد بشكل 
كبير خــــالل الفترة املاضية وفي 
تهيئة األجواء مــــن أجل تعظيم 
دوره وإســــهاماته التي ستكون 
مبشرة في القادم من األيام بإذن 
اهللا.  واجلدير بالذكر أن وفد املعهد 
ضم باإلضافة إلى مديره العام كال 
من: نائب املديــــر العام لألبحاث 
د.محمد سلمان ونائب املدير العام 
لإلدارة واملالية ساهرة الدوسري 
ومدير إدارة موارد املياه د.محمد 
الراشــــد ومديــــر إدارة االقتصاد 
التقني د.محمد حاجي ومدير دائرة 
التكنولوجيا احليوية د.يوسف 
الشــــاجي ومدير إدارة العالقات 
العامة واملطبوعات عبد احملسن 
الهارون ومديــــر دائرة العالقات 
العامة واإلعالم د.فيحان العتيبي 
أحمد الشهاب مسؤول إعالم بدائرة 

العالقات العامة. 

  ارجو تزويدي بعدد الدورات 
التي حصل عليهـــا نائب مدير 
مستشفى ابن سينا طوال فترة 
توليه العمل بالوزارة؟ وما هي 
اخلطـــط واالعمال التـــي قدمها 
املذكور منذ توليه منصبه كنائب 

مدير وحتى تاريخ السؤال؟
  ما هي الصالحيات املوكلة ملدير 
مستشفى ابن سينا ودوره في كل 

مركز تابع للمستشفى.
  ارجو تزويدي بتقييم نائب 
ابن سينا من  مدير مستشـــفى 
املدير املباشر، وهل مت اجراء اي 
تعديالت على هذا التقييم من قبل 
السيد الوكيل قبل ان يعرض على 
اللجنة املختصة؟ وما هي اسس 
التقييم لنائب  ومعايير تعديل 
املدير مبا ميثل هـــذا النهج من 
جتاوز صارخ ومرفوض لألعراف 
واالدارة؟ وارجو تزويدي بنسخة 
من كتاب التقييم املعدل ونسخة 
من التقييم قبـــل تعديله، الذي 

ارسل من املدير املباشر.
  وردت لنا معلومات عن وجود 
عدد كبير من الشكاوى على نائب 
املدير في مستشفى ابن سينا ومت 
التستر وحفظ اكثر القضايا من 
قبل الشؤون القانونية في الوزارة 
من بينها قضايا اخالقية من قبل 

 دارين العلي
  أشاد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي باجلهود التي يقوم بها 
معهد الكويــــت لألبحاث العلمية 
واجنازاته ومشــــاريعه البحثية 
والعلمية، مؤكدا أن مجلس األمة 
يدعم هذه األعمــــال واالجنازات 
ويطمح إلــــى املزيد من التواصل 
والتعاون مع املعهد ملا فيه خير 
وصالح الوطن واملواطن، وأعرب 
عن ثقته في القائمني على املعهد 
ومبا حتقق طوال فترة مسيرته 
العلمية ســــواء على املستويني 
العربــــي أو الدولي. جاء ذلك في 
الزيارة التي قــــام بها وفد معهد 
الكويت لألبحاث العلمية برئاسة 
مديره العام د.ناجي املطيري إلى 
مبنى مجلس األمة والتقى رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه، وقدم الوفد هدية إلى بيت 
األمة تعكس بعض مجاالت عمل 
  : املعهد ونتاجات أعماله، ومنها 
مجموعة من بذور النباتات النادرة 
التي متت زراعتها وحمايتها وفق 
العلمية  دراسات املعهد وأبحاثه 
ومنها (العرفج ـ ثمــــام ـ تندة ـ 
اللبنانة عنصيــــل ـ هرم ـ مليح 
قضقاض)،  باإلضافة إلى مجموعة 
من عبوات مياه  « كاظمة »  وهي 
مياه شاطئية يقوم املعهد بإنتاجها 
،  وكذلك  عدد من النخيل النسيجي 
(البرحيـ  مجهولـ  خالصـ  نبوت 
ـ سيف) وعقب هذا اللقاء عبر مدير 
عام املعهد د. ناجي املطيري عن 
سعادته بزيارة بيت األمة مشيرا 
إلى أن هذه الزيارة تعكس تقدير 
املعهد للحياة النيابية واعتزازه 
بدور ممثلي الشعب في النهوض 
بحضارة الكويت وصناعة نهضتها،  
وقال :  جئنا لتهنئة رئيس مجلس 
الشــــعب باألعياد  األمة وممثلي 
الوطنيــــة،  وأنــــه فــــي زيارتنا 
ملجلس األمة نتذكر أن اســــتقالل 
الكويت قبل خمســــني عاما كان 
العامل األساسي في وضع دستور 
حضاري للبالد يضمن إقامة دولة 
مؤسسات وتعزيز أجواء احلرية 
التقدم  التي تشــــكل أهم عوامل 
خصوصا في مجال البحث العلمي 
الذي حظــــي برعاية الدولة وفق 
املادة الرابعة عشرة من الدستور 
إذ نصت على رعاية الدولة للعلوم 
واآلداب والفنون وتشجيع البحث 
العلمي .  وأضاف املطيري في هذا 
اليوم نتذكر ذلك التالحم والتكاتف 
الذي جمع أبناء الكويت من أجل 

 حذر النائب ســـعد اخلنفور 
وزير الصحة د.هالل الساير من 
التستر على بعض القياديني في 
الوزارة املتورطني في مشـــاكل 
وجتاوزات وحتوم عليهم شبهات 
فساد، مطالبا الوزير بالشفافية 
في عمله واال يتساهل مع املخطئ، 
الوزير من تثبيت  محذرا ايضا 
نائب مدير مستشفى ابن سينا 
او محاولة تدويره او ترقيته او 
التستر عليه لوجود العديد من 
التجاوزات االدارية بحقه ولعدد 

الشكاوى املوجهة ضده.
  وطالب اخلنفور الوزير باتخاذ 
كل القرارات التي من شأنها ردع 
مثل هذه التجاوزات ومرتكبيها 
لوقف التالعب والفساد قبل اي 
قيادي في الوزارة وعدم التستر 
على املتورطني وكشفهم امام املأل، 
داعيا الـــى ضرورة اعادة النظر 
في التعيينات التي متت لبعض 
نواب املدراء في املستشفيات وعدم 
تثبيتهم وردع اي ضغوطات بهذا 

اخلصوص.
  ووجه اخلنفور االسئلة التالية 

لوزير الصحة:
  ارجو تزويدي بالتسلســـل 
الوظيفي لنائب مدير مستشفى 
ابن سينا منذ تعيينه في وزارة 
الصحة وحلني تعيينه في منصبه 

احلالي؟
  مبا ان مستشـــفى ابن سينا 
يضم ثالثة مراكز صحية باالضافة 
الى املستشـــفى الرئيسي والكل 
يعرف انه من املراكز الطبية التي 
ال تخلو من املراجعني بكثافة عالية 
جدا، لذا ارجو الرد على االسئلة 

التالية:
  ارجو تزويدي بشهادة نائب 
مدير مستشفى ابن سينا وخبراته 
العلمية، وهل لديه اخلبرة الدارة 
املستشـــفى الرئيســـي واملراكز 

الثالثة التابعة له؟


